
 وزارت کشور آلمان:

پناهجویان 2 هزار بار مورد تعرض قرار گرفتند

وزارت کشور آلمان روز شنبه در گزارشی اعالم کرد که در سال 2018 
میالدی حدود دو هزار بار پناهجویان در این کشور مورد تهاجم و تعرض 

قرار گرفتند.
به گزارش تارنمای دویچه وله آلمان، وزارت کشور آلمان افزوده است: راست های 

افراطی در یک هزار و 736 جرم علیه مهاجران دست داشتند.
براساس این گزارش، تجاوز، تالش برای اقدام به قتل و وارد آوردن خسارت به 
دارایی های پناهجویان از مواردی است که عناصر راست افراطی در آلمان علیه این 
پناهجویان مرتکب شدند و دستکم 315 پناهجو براثر حمله عناصر افراطی زخمی 

شدند.
احزاب چپ آلمان رفتار تهاجمی علیه پناهجویان را نتیجه نفرت  پراکنی علیه 
بیگانگان در افکارعمومی می دانند و از سیاست های احزاب حاکم، حزب دموکرات 
مسیحی )حزب صدراعظم آلمان( و حزب وزیر کشور، حزب سوسیال مسیحی انتقاد 

می کنند.
چپ ها خواستار پایان تحریک افکارعمومی علیه پناهجویان هستند.

مرکز ثبت نام اتباع خارجی در آلمان سال 2017 میالدی در آماری اعالم کرد که 
اسامی 580 هزار نفر به عنوان پناهنده در این مرکز به ثبت رسیده است.

نخست وزیر نیوزیلند:

ایمیل عامل حمله را ۹ دقیقه قبل از وقوع حادثه 
تروریستی دریافت کردم

نخست وزیر نیوزیلند امروز )یکشنبه( اعالم کرد، دفترش روز جمعه ایمیل 
عامل حمله تروریستی به دو مسجد کرایست چرچ را تنها چند دقیقه قبل 
از وقوع حادثه تروریستی دریافت کرده بود. رئیس پلیس این کشور نیز از 

افزایش آمار قربانیان خبر داد.
به گزارش ایسنا، به گزارش روسیا الیوم، جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند 
اظهار کرد: من یکی از 30 نفری بودم که این ایمیل را ۹ دقیقه قبل از وقوع حمله 

تروریستی دریافت کرده بودند.
آردرن همچنین گفت: این ایمیل شامل نام هیچ مکان یا جزئیات مشخصی نبود. 

این ایمیل دو دقیقه پس از دریافت جهت بررسی به نیروهای امنیتی ارسال شد.
طبق لیست غیرنهایی قربانیان که خانواده هاشان تهیه کرده اند،  میانگین سن 
نمازگران کشته شده در این حمله تروریستی بین سه تا 77 سال است. مقامات 
رسمی تاکنون هویت قربانیان را اعالم نکرده اند. این لیست شامل اسامی ۴۴ مرد 

و چهار زن است.
آردرن تصریح کرد: این لیست غیررسمی است و ما در حال تکمیل لیست هویت 

قربانیان و اعالم رسمی آن هستیم.
نخست وزیر نیوزیلند اظهار کرد، عامل حمله تروریستی به دو مسجد در شهر 

کرایست چرچ در نیوزیلند محاکمه شده و به استرالیا تحویل داده نمی شود.
او ادامه داد: روند تحویل پیکرهای قربانیان به خانواده هایشان از امروز شروع شده 
و نهایتا تا روز سه شنبه تمامی قربانیان به خانواده هایشان تحویل داده خواهند شد.  

نخست وزیر نیوزیلند در کنفرانسی خبری امروز خود بار دیگر خاطرنشان کرد: 
ما در قوانین مالکیت سالح بازنگری می کنیم و این قوانین باید تغییر کنند. ما روز 

دوشنبه به بررسی قوانین مالکیت سالح به طور جدی خواهیم پرداخت.
نخست وزیر این کشور همچنین افزود: تدابیر امنیتی در اطراف مساجد کشورش 

ادامه می یابد.
افزایش آمار قربانیان

همچنین مایک بوش، رئیس پلیس نیوزیلند روز شنبه از افزایش آمار قربانیان 
حمله تروریستی به دو مسجد شهر کرایست چرچ خبر داده و گفت:  متاسفانه آمار 

جدید به 50 تن رسیده که 36 تن آنها همچنان در بیمارستان هستند.
وی افزود: بازپرسان ما توانستند یک جسد دیگر را در مسجد پیدا کنند.

این مقام ادامه داد: حال دو تن آنها وخیم گزارش شده و پلیس لیست اسامی 
قربانیان را منتشر کرده است.

طبق آمار قبلی، تعداد قربانیان ۴۹ تن و تعداد زخمی ها بیش از ۴0 تن اعالم 
شده بود.

بوش خاطرنشان کرد: تدابیر امنیتی در اطراف مساجد تا زمانی که مطمئن شویم 
هیچ گونه تهدیدی وجود ندارد، ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: تنها یک فرد در خصوص کشتار دو مسجد تحت بازجویی قرار دارد 
دو فرد مظنونی که پلیس بازداشت کرده هیچ ارتباطی با حادثه تیراندازی ندارند واین 

حمله ناشی از یک اقدام فردی است.
رئیس پلیس نیوزیلند تصریح کرد: تارانت گفته در سال 2017 مجوز حمل سالح 

را در نیوزیلند به دست آورده است.
شهروند استرالیایی به نام برنتون تارانت تا پنجم آوریل در بازداشت موقت خواهد 
بود و احتمال می رود با اتهامات بیشتری روبه رو شود. طبق گفته پلیس، او مجددا در 

برابر دادگاه حاضر می شود.

تونس درصدد استرداد داماد خانواده بن علی از فرانسه
منابع مطلع اعالم کردند که مقامات تونس انجام مقدمات الزم برای استرداد 

داماد خانواده رئیس جمهوری مخلوع این کشور از فرانسه را آغاز کرده اند.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی تونس به نقل از یک منبع که نخواست نامش 
فاش شود، اعالم کرد، وزارت دادگستری تونس در نامه نگاری با وزارت خارجه این 
کشور از این وزارتخانه خواسته است که آمادگی دولت تونس برای تحویل بلحسن 
الطرابلسی، داماد زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری مخلوع این کشور را به 
مقامات فرانسه اطالع دهد. فرانسه و تونس توافقنامه ای را در زمینه همکاری قضائی 

و تحویل مجرمان امضا کرده اند.
بلحسن الطرابلسی که برادر لیلی الطرابلسی، همسر زین العابدین بن علی بوده، 
متهم به فساد اقتصادی در زمان حکومت بن علی در تونس است و یک دادگاه تونسی 

وی را به همین اتهام به 26 سال حبس متهم کرده است.
یوسف الشاهد نیز در سفر اخیر خود به فرانسه از مقامات این کشور خواسته بود 

که بلحسن را به تونس تحویل دهند.
گزارش های خبری حاکی هستند بلحسن الطرابلسی بعد از اینکه ماه ها در کانادا 
مخفی شده بود، در فرانسه بازداشت شده است. دستگاه قضائی کانادا پیشتر اعالم 
کرده بود، بلحسن الطرابلسی که در جریان اتفاقات بهار عربی به کانادا رفته بود مدتی 

است از ترس استردادش به تونس مخفی شده است.

»جو بایدن« در روشن ترین اشاراتش تا به امروز دموکرات 
انتخابات ریاست جمهوری  ها را نسبت به حضورش در 
امیدوارتر و خوشحال تر کرد اما در جناح جمهوریخواهان 
دونالد ترامپ در دل همحزبی های خود هراس افکنده و به 

سمت نزاع شدید داخلی حرکت می کند.
به گزارش یکشنبه ایرنا، ترامپ در حال خط کشیدن بر گذشته 
حزب جمهوریخواه است، به امید آنکه آینده ای به نام خود بسازد. 
از این رو، به »جان مک کین« سناتور جمهوریخواهی که چند ماه 
پیش درگذشت، حمله کرد و سعی دارد با ایجاد ترس در حزب 
دست به تسویه داخلی زده و مجموعه یکدستی از هوادارانش را 

به کنگره مستقر کند.
تارنمای هیل خبر داده است سناتورهای جمهوریخواهی که قرار 
است در انتخابات 2020 کرسی آنها به رای گذاشته شود و برای 
ماندن برنامه ریزی می کنند، در حوزه ها و مسائل اصلی با ترامپ 
جدل و جدال نمی کنند زیرا از حمله ها و ضدحمله های او نگران 
هستند. آنها تالش می کنند در موضوعاتی مانند ساخت دیوار در 
مرز مکزیک و مهاجران غیرقانونی با ترامپ درگیر نشوند، مبادا 

خشم او را برانگیخته و در معرض بدزبانی او قرار بگیرند.
قعطنامه  به  جمهوریخواه  سناتور  دوازده  گذشته  پنجشنبه 
دموکرات ها علیه اعالم وضعیت اضطراری ترامپ رای مثبت دادند. 
کرسی آنها ایمن است و قرار نیست در انتخابات آینده شرکت 
کنند. اما از میان سناتورهای جمهوریخواهی که دوره 6 ساله 
فعالیت آنها کمتر از دو سال دیگر پایان می یابد، تنها یک نفر به 
قطعنامه دموکرات ها رای مثبت داد و او کسی نبود جز سناتور 
»سوزان کالینز« که در ایالتش »مین« اعتباری دارد و او را مستقل 

و متکی به خود می دانند.
سناتورهایی مانند »کوری گاردنر« )ایالت کلرادو(، »مارتا مک 
سالی« )آریزونا( و »تام تیلیس« )کارولینای شمالی( دم از مخالفت 

با ترامپ نزده و به قطعنامه دموکرات ها رای منفی دادند.
در یک اتفاق مشابه دیگر، چهارشنبه گذشته هفت سناتور 
جمهوریخواه به قطعنامه سنا درباره پایان حمایت نظامی آمریکا 
از جنگ ائتالف سعودی علیه یمن رای مثبت دادند. فقط دو تن 
از آنها که کرسی هایشان دوباره به رای گذاشته می شود: کالینز و 

»استیو دینز« از ایالت مونتانا.
استراتژیست های جمهوریخواه می گویند مسائلی مانند امنیت 
مرزی جزو موضوعات اصلی مورد بحث در حزب جمهوریخواه 
است و سناتورهایی که جایگاه لرزانی دارند، بیم آن دارند که در 
صورت ابراز مخالفت با ترامپ، وی با حمالت لفظی آنها را از گردونه 
رقابت حذف کند و یا شاید حزب جمهوریخواه تصمیم بگیرد در 
انتخابات درون حزبی نامزدهایی را به میدان بفرستد که همسویی 

کاملی با ترامپ دارند.
میاندوره  انتخابات  در  نیوز«،  »ای.بی.سی  شبکه  گزارش  به 
نامزد   51 از  نفر   ۴۹ شد،  برگزار  نوامبر  ماه  که   2018 ای 
جمهوریخواهی که ترامپ از آنها حمایت کرده بود، پیروز شدند. 
با توجه به این آمار، »دارل وست« مدیر مطالعات حکومتی در 
موسسه بروکینگز به تارنمای هیل گفت: محبوبیت ترامپ در میان 
رای دهندگان جمهوریخواه بیش از 80 درصد است. این باعث می 
شود که سناتورهای جمهوریخواه از ترامپ بترسند و این نگرانی را 
داشته باشند که رویارویی با او موجب ایجاد چالش در رقابت های 

درون حزبی شود.

افزود: سخت است علیه چیزهایی که رئیس جمهوری  وی 
به عنوان اولویت اصلی برگزیده است، رای مخالف داد. چنین 
مخالفتی می تواند باعث شود که ترامپ دست به توئیت شده و 
خشم محافظه کاران را تحریک کند و مشکالتی برای قانونگذاران 

جمهوریخواه ایجاد کند.
واشنگتن در اندیشه شکست زودهنگام ترامپ

ترامپ در واشنگتن دی.سی در شرق آمریکا با خیال آسوده 
نشسته و به ترساندن همحزبی ها فکر می کند اما در سواحل 
غربی، در ایالت واشنگتن تکاپویی برای حذف ترامپ آغاز شده 
است. سنای محلی ایالت واشنگتن الیحه ای را تصویب کرد که 
می تواند نام ترامپ را از برگه های رای گیری در انتخابات ریاست 
جمهوری آینده حذف کند، مگر آنکه او اظهارنامه های مالیاتی 

اش را منتشر کند.
نامزد  هر  الیحه  این  گزارش شبکه »سی.بی.اس«، طبق  به 
ریاست جمهوری قبل از حضور در انتخابات مقدماتی و عمومی 
باید اظهارنامه های مالیاتی پنج سال گذشته اش را منتشر کند. 
این الیحه با 28 رای موافق در مقابل 21 رای مخالف به تصویب 
رسید و به مجلس نمایندگان ایالت واشنگتن فرستاده شده است 

تا در آنجا نیز به رای گذاشته شود.
اخیرا الیحه مشابهی در سنای محلی ایالت »نیوجرسی« بررسی 
شد و اینک »مجمع عمومی« این ایالت در حال بررسی آن است. 
دادستان کل ایالت واشنگتن در نامه ای به قانونگذاران گفته که 
به نظر نمی رسد این الیحه مغایر قانون اساسی آمریکا باشد اما 
تحلیلگران احتمال می دهند که شاید در دیوان عالی آمریکا به 

چالش کشیده شود.
واشنگتن  محلی  سنای  در  دموکرات  سناتور  کودرر«  »پتی 
گفت: چهل سال است که انتشار اسناد اظهارنامه های مالیاتی 

در انتخابات ریاست جمهوری تبدیل به عرف شده است. اما حاال 
می بینیم که این رسم زیر پا گذاشته شده است. جمهوریخواهان 
استدالل می کنند که ایالت واشنگتن با تالش برای تحمیل قوانین 
بر انتخابات فدرال وارد یک قلمرو چالش برانگیز شده است. ترامپ 
در انتخابات 2016 اظهارنامه های مالیاتی اش را منتشر نکرد و 
سازمان دولتی » خدمات درآمد داخلی« در حال رسیدگی به 

سوابق مالیاتی اش است.
حمله ترامپ به مک کین

گویا هنوز این خبر به ترامپ نرسیده یا اهمیتی به آن نداده 
است که اگر چنین بود به جای حمله به »جان مک کین« تیر 
انتقاداتش را به سوی ایالت واشنگتن می فرستاد. ترامپ هفت 
ماه بعد از مرگ مک کین هنوز کینه او را از دلش خارج نکرده 
است. رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی نوشت: انتشار پرونده ای 
جعلی و کامال بی اعتبار »متاسفانه لکه بسیار تاریکی علیه جان 
مک کین است.« کن استار بازپرس مستقل سابق. او »لکه های« 
بسیار بدتر هم داشت، از جمله مخالفت با لغو و جایگزینی )قانون 
خدمات بهداشت و درمان اوباما( پس از سال ها تالش برای لغو 

و جایگزینی آن.
گفته می شود مک کین پرونده ای را که »کریستوفر استیل« 
جاسوس سابق انگلیسی درباره ترامپ تهیه کرده بود به »اف.

بی.آی« داده و به رسانه ها درز داده بود. گزارش ها حاکی است که 
این پرونده حاوی جزئیاتی در خصوص کمک روس ها به پیروزی 
ترامپ در انتخابات 2016 آمریکا است. این پرونده 35 صفحه ای 
در سال 2016 نوشته شده بود. استیل در مصاحبه با فاکس نیوز 

درز این سند را لکه ای بر دامان مک کین خوانده بود.
»مگان مک کین« دختر جان مک کین به شدت از ترامپ و 
توئیتش انتقاد کرد و در توئیتر نوشت: هیچ کسی به آن اندازه ای 

که پدرم را دوست داشتند، تو را دوست نخواهد داشت. کاش 
فرصت داشتم که شنبه های بیشتری را با او بگذرانم. شاید بهتر 
باشد شنبه هایت را با خانواده ات بگذرانی، تا اینکه در توئیتر باشی.

مک کین در کتابش با عنوان »موج بی قرار: دوران های خوب، 
آرمان های عادالنه، مبارزه های بزرگ، و سایر ستودنی ها« نوشت 
که مخالفت با لغو قانون خدمات بهداشت و درمان را »وظیفه« 
خود می دانسته است. او همچنین افزود هر گونه خطری که از 
جانب روس ها برای ریاست جمهوری آمریکا ایجاد می شود »باید 

بررسی شود.«
بایدن در یک قدمی انتخابات

هراس افکنی ترامپ در حزب جمهوریخواه در حالی است که 
حزب دموکرات امیدوار است با ورود جو بایدن به عرصه رقیب 

سرسختی را در مقابل او قرار دهد.
شبکه »ان.بی.سی نیوز« گزارش داد که بایدن در یک سخنرانی 
در ایالت »دالویر« تقریبا ورودش به عرصه انتخابات را اعالم کرد. 
او در بزرگترین ضیافت شام ساالنه حزب دموکرات دالویر برای 
جلب کمک های مالی برگزار شد، اظهار داشت که وی »بیش از 
هر کسی مترقی ترین سابقه برای حضور در انتخابات« را دارد. او 
که با تشویق حضار مواجه شد، افزود: ما باید این کشور را دوباره 

متحد کنیم.
بایدن در انتقاد از دولت ترامپ گفت که صحبت از تهدیدهای 
دولت ترامپ علیه نهادهای دموکراتیک آمریکا »گمانه زنی یا اغراق 
آمیز نیست بلکه واقعی است.« او افزود: »باید از خواب برخیزیم 
و متوجه باشیم که مقابل چشمان ما چه می گذرد.« از خواب 
برخاستن دموکرات ها و رای دهندگان آمریکایی به معنای کابوس 
ترامپ است؛ کابوسی که در انتخابات نوامبر 2020 تعبیر خواهد 

شد.
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ادعای یک گزارش درباره محرمانه رئیس شاباک با رهبرانی از حماس
یک گزارش مدعی شده است، قاهره هفته گذشته شاهد دیدار محرمانه رئیس شاباک با رهبرانی از جنبش حماس بوده است. به گزارش ایسنا، در گزارش روزنامه ایندیپندنت عربی آمده است، عباس کامل، رئیس اطالعات مصر به نداف ارگمان، 

رئیس دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی )شاباک( پیشنهاد کرده بود مستقیما با رهبران جنبش حماس دیدار کرده شروط آنها برای برقراری آرامشی طوالنی را بشنود. طبق این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس 
از کسب اطالعاتی از نتایج گفت وگوها و توافقات میان دو طرف، با نشست رئیس شاباک با رهبران حماس موافقت کرد. 

اخبار هراس افکنی ترامپ در حزب جمهوریخواه

امیدبخشی به دموکرات ها

 تارنمای صهیونیستی:

اسراییل برای اشغال غزه برنامه ریزی کرده است
مقام های ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه فاش کردند که کابینه و دستگاه 

امنیتی این رژیم طرحی برای اشغال باریکه غزه تدارک دیده اند.
به گزارش تارنمای صهیونیستی والال، کابینه و دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی 

طرحی برای اشغال غزه در جنگ آینده با غزه تدارک دیده اند.
بنابر این گزارش، روند این طرح پیچیده در دوران گادی آیزنکوت رئیس پیشین 
ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در کابینه تصویب و در دوره آویو کوخاوی رئیس کنونی 

ستاد ارتش این رژیم مطرح شده است.
این گزارش می افزاید: مرحله نخست این طرح، انجام حمالت سنگین هوایی به غزه 
است که از سوی نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی و دستگاه های امنیتی، نظامی 

و فرماندهی محور جنوبی انجام خواهد شد.
اما این تارنمای صهیونیستی در ادامه گزارش خود آورده است که جنبش حماس 
آماده هر سناریویی در هر لحظه است و شلیک دو موشک به تل آویو چراغ قرمز را در 

ستاد فرماندهی ارتش اسرائیل روشن کرده است.
در ادامه گزارش آمده است: چنانچه حماس دست به یک اقدام غیرمنتظره بزند و 
هزاران سکوی موشک انداز را که در دهه اخیر احداث کرده با فشردن یک دکمه به 

کار اندازد، چه اتفاقی در اسرائیل روی خواهد داد.

تارنمای والال افزوده است: قدرت هوایی، زمینی و دریایی حماس نیز از مواردی است 
که می توان آن ها را نیز در لیست اقدامات غیرمنتظره حماس برای واکنش یا انجام 

عملیات قرار داد.
این رسانه صهیونیستی در پایان به موضوع آمادگی ارتش این رژیم برای جنگ با 
غزه پرداخته و افزوده است که در مرحله کنونی عملیات علیه غزه نیازمند برنامه های 

جدید است.
این درحالی است که »فوزی برهوم« سخنگوی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین 
)حماس( جمعه گذشته با بیان اینکه صهیونیست ها درصدد ایجاد بحران های جدید 
در غزه هستند، تاکید کرد: مقاومت هرگز اجازه نخواهد داد که رژیم اسرائیل، فلسطین 

را به عرصه رقابت های انتخاباتی خود برای کسب آراء تبدیل کند.
جنگنده - بمب افکن های رژیم صهیونیستی بامداد جمعه با ادعای شلیک دو 
موشک از سمت غزه به سوی فلسطین اشغالی، حمالت گسترده ای را علیه نوار غزه 

انجام دادند.
در جریان حمالت اشغالگران به غزه، یک زوج فلسطینی در رفح زخمی شدند.

افیخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد که ارتش این رژیم 
حدود 100 نقطه وابسته به حماس را در غزه هدف قرار داده است.

به  خطاب  ترکیه  رئیس  جمهوری  اردوغان  طیب  رجب 
بنیامین نتانیاهو نخست  وزیر رژیم صهیونیستی گفت: 
اگر بخواهید بیش از این زیاده روی کنید رفتار ما نیز تغییر 

خواهد کرد
آناتولی اردوغان طی  از  ایرنا به نقل  به گزارش روز یکشنبه 
سخنانی در جمع مردم منطقه غازی عثمان پاشا در استانبول به 
نتانیاهو تاکید کرد که  پسرت را که به جای استانبول از عبارت 

قسطنطینیه استفاده کرده، تنبیه کن. 
رژیم  نخست  وزیر  نتانیاهو  بنیامین  نیز  گذشته  هفته  وی 
صهیونیستی را قاتل کودکان فلسطینی خوانده و خطاب به وی 

گفته بود : ای نتانیاهو ! به خودت بیا ! تو ظالم هستی.
اردوغان در نشستی در آنکارا در واکنش به سخنان اخیر نخست  
وزیر رژیم صهیونیستی که اردوغان را ظالم و دیکتاتور خوانده بود، 
گفت: نیازی نداریم که نتانیاهو به ما درس بدهد، به خوبی می 

دانیم که او ظالم و قاتل کودکان فلسطینی است.
او در ادامه سخنانش، خطاب به نتانیاهو گفت: به خودت بیا، تو 

ظالم هستی! تو کودکان هفت ساله فلسطینی را می  کشی.
رئیس جمهوری ترکیه درباره اقدامات اخیر صهیونیست ها 
علیه مسجد االقصی نیز گفت: تا زمانی که این امت )اسالمی( 
پابرجاست هیچ کس نمی  تواند کاری کند که ما مسأله قدس را 
فراموش کنیم. در هر حمله و تعرضی به مسجد مبارک )مسجد 

االقصی( ما را پیش روی خود خواهند یافت. حتی اگر همه هم 
سکوت کنند ما و ملت ترکیه سکوت نخواهیم کرد. ما به نبرد خود 

برای دفاع از قدس تا آخرین نفس ادامه خواهیم داد.
اردوغان با بیان اینکه ما به هیچ کس ظلم نکرده  ایم، خطاب به 
صهیونیست ها افزود: در مجامع بین  المللی موضوع مجازات شما 

را پیگیری خواهیم کرد.
نتانیاهو سه  شنبه شب گذشته با انتشار پیامی توئیتری نوشت: 
اردوغان، دیکتاتور ترکیه، به دموکراسی اسرائیل حمله می کند در 
حالی که زندان هایش مملو از روزنامه نگاران و قضات ترک است، 

چه مضحک.
اردوغان پیشتر نیز در جدال لفظی با نتانیاهو، وی را صدای 

ظالمان و سمبل تروریسم دولتی خوانده بود.
ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز در واکنش 
به سخنان نتانیاهو علیه اردوغان، گفت: دولت آپارتاید اسرائیل به 
رهبری بنیامین نتانیاهو فلسطینیان را در خاک خود زندانی کرده 

است.
نتانیاهو که سرگرم فعالیت های انتخاباتی است روز یکشنبه اعالم 
کرده بود »اسرائیل« کشور همه شهروندانش نیست، بلکه فقط 
»کشور یهودیان« است و به این ترتیب جامعه اعراب و مسلمان 

اهمیتی ندارند.
این نخستین بار نیست که نتانیاهو، رجب طیب اردوغان را هدف 

حمالت لفظی خود قرار می دهد؛ نخست  وزیر رژیم صهیونیستی 
اواخر سال 2018 در میانه افزایش تنش های میان آنکارا و تل آویو 

نیز رئیس  جمهور ترکیه را دیکتاتور خوانده بود.
سرزمین های اشغالی از هفته گذشته و به دنبال از سرگیری 
تجاوزهای رژیم صهیونیستی و بمباران مناطق مختلف غزه توسط 

جنگنده های این رژیم بحرانی است.

خبرگزاری قدس روز گذشته )سه شنبه( گزارش داد که شمار 
زیادی از نظامیان صهیونیستی از طرف درب المغاربه به مسجد 

االقصی و نمازگزاران فلسطینی هجوم بردند.
پلیس رژیم اشغالگر قدس سه شنبه درهای ورودی مسجد 
از این مکان  االقصی و صحن مسجد را بست و نمازگزاران را 

مقدس بیرون راند.

 اردوغان خطاب به نتانیاهو: 

 اگر زیاده روی کنید رفتار ما تغییر می کند


